
Hoorzitting commissie Bezwaar en Klachten van Teylingen 18 april 2017

Goede avond leden van de commissie, 

Dank voor de uitnodiging om vanavond aanwezig te zijn bij deze hoorzitting 
om de zienswijze en het bezwaar van de Vereniging van Eigenaren Karpers 
en Forellen op de aanvraag Omgevingsvergunning aanleggen skeelerbaan 
door de Warmondse IJsclub, verder toe te lichten.
Ik licht zowel de procedure, het proces -met in het bijzonder de communicatie
van de gemeente Teylingen- en de inhoud toe.

Op 15 december 2016 heb ik ingesproken tijdens de gemeenteraad-
vergadering in Teylingen. Een gemeenteraadsvergadering waar het college-
besluit op de agenda stond om –onder randvoorwaarden- 125.000 euro ter 
beschikking te stellen aan het burgerinitiatief skeelerbaan. Een voorgenomen 
aanleg waarvan wij als buren bij toeval op 14 december hoorden!
Ik heb er op 15 december, als voorzitter van de VvE, al voor gepleit om de 
overlast van het aanleggen van een skeelerbaan in gezamenlijkheid zo veel 
mogelijk te beperken. Ik heb toen genoemd:
- het maken van goede afspraken over het volume en de tijdstippen van het 

gebruik van de geluidsinstallatie
- het garanderen van het zo veel mogelijk afschermen van de lichtmasten 

richting onze woningen in de Karpers en Forellen in de Merenwijk
- hoe komen de skeeleraars naar de baan: met de fiets is natuurlijk geen 

enkel probleem maar leden die met de auto willen komen moet dringend 
verzocht worden om gebruik te maken van het parkeerterrein bij de ijsbaan 
en niet in de straten van de Karpers en Forellen te gaan parkeren.

Dit alles in het licht van de Omgevingsvergunning die al op 12 december 
2016 door de Warmondse IJsclub aangevraagd was en in het concept-
raadsvoorstel op 15 december als randvoorwaarde was opgenomen om de 
subsidie van 125.000 euro te kunnen verstrekken aan de Warmondse 
IJsclub.  
                                              
Op 15 januari -en niet op 16 januari zoals in uw stukken staat- heeft de VvE 
een zienswijze ingediend op de gepubliceerde omgevingsvergunning van 15 
december. 
De VvE heeft in deze zienswijze ook bezwaar aangetekend tegen:
- de aantasting van het huidige groene karakter van het gebied door de 

aanleg van een asfaltplein en asfaltbaan op de plaats waar nu een 
weidelandschap is, en tegen de lichtoverlast en de geluidoverlast die het 
gebruik van de skeelerbaan het hele jaar rond op zal gaan leveren

- de mogelijke visuele vervuiling van een tot nu toe volledig groen gebied 
door het plaatsen van reclameborden 



- de niet gekwantificeerde berekeningen over de te verwachtte 
bezoekersaantallen en de daaruit voortvloeiende parkeeroverlast in de 
Merenwijk.

Ruim vijf weken na dato, te weten op 22 februari 2017, ontvangt de VvE een 
ontvangstbevestiging ten aanzien van de ingediende zienswijze met daarin 
de toezegging   “U hoort op zo kort mogelijke termijn meer over de verdere 
afhandeling van uw brief”. Vermeldenswaard is dat deze ontvangst-
bevestiging pas werd ontvangen na diverse rappels van de VvE via mail, per 
telefoon en ten tijde van diverse inspraakmomenten in de Teylingse 
gemeenteraad dan wel in diverse raadscommissies van Teylingen. Ook is 
wethouder Brekelmans op 6 februari 2017 aangesproken op het uitblijven van
welke reactie dan ook op onze ingediende zienswijze. Toegezegd werd toen 
dat deze reactie er op korte termijn zou komen. Het zou te ver voeren om al 
deze rappels hier te benoemen, maar ik heb een overzicht bij mij wat ik u ter 
hand zal stellen.

Op 8 februari 2017 dient de VvE over de voorgenomen plannen voor een 
professionele skeeler- en wedstrijdbaan op de bestaande landijsbaan ook 
nog een bezwaar in. Dit als resultante van een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen op 
26 januari 2017 met als enig onderwerp ‘aanleg skeelerbaan’. De leden van 
de VvE hebben het bestuur in deze vergadering gevraagd en gemandateerd 
om een gebalanceerd bezwaar over het proces en de inhoud in te dienen bij 
de gemeente Teylingen. De plannen voor een skeelerbaan hebben namelijk 
tot grote onrust geleid bij de leden van de VvE. De ledenvergadering sprak 
nogmaals uit dat zij zich ernstig zorgen maakt dat de, ook thans reeds 
aanwezige overlast, een structureel karakter zal krijgen. De ervaren overlast 
richt zich, net als al toegelicht in onze zienswijze van 15 januari 2017, op de 
vier bekende aspecten;
de geluidoverlast, de lichtoverlast, de parkeeroverlast en de aantasting van 
het groene karakter.
Daarom stelt de VvE in haar bezwaar een aantal vragen aan de gemeente 
Teylingen om te onderzoeken of alle consequenties, juist ook voor ons als 
directe buren, voldoende zijn onderzocht en doordacht.

Heeft de gemeente onderzoek verricht naar de aspecten van de 
omgevingsbelasting ten gevolge van de aanlag van de skeelerbaan? Zo ja 
dan ziet de VvE de rapportage graag tegemoet; zo nee waarom is er geen 
onderzoek verricht? Dit heeft niets met een omgevingsvergunning te maken 
maar wel met behoorlijk bestuur en participatie van omwonenden oftewel 
goed nabuurschap! Hoe denkt Teylingen toe te zien op handhaving van nu 
reeds geldende normen voor het gebruik van de lichtinstallatie, het gebruik 
van de geluidsinstallatie en het beperken van de door de Warmondse IJsclub 
aan te vragen evenementenvergunningen voor bedrijfsuitjes en andere 



festiviteiten? Hoe kunnen omwonenden aan de bel trekken bij Teylingen bij 
optredende overlast? Heeft de gemeente Teylingen contact gehad met de 
gemeente Leiden over de overlast die op gaat treden voor inwoners van hun 
buurgemeente Leiden?(deze vraag is ten onrechte niet in het verweerschrift 
vermeld als vraag van de VvE!). Wat zijn realistische bezoekersaantallen?  
De Warmondse IJsclub overlegt ze niet of schat deze bezoekersaantallen 
(bewust) te laag in.

In het door de gemeente Teylingen opgestelde verweerschrift stelt het college
zich op het standpunt dat het niet mogelijk is om de aangevraagde activiteiten
via een omgevingsvergunning te reguleren. De VvE blijft dat bestrijden. Bij 
nalezing van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen kunnen wij 
niet vinden dat - binnen de bestemming Sport - een skeelerbaan op deze 
locatie wel mogelijk is.Golfbaan, sporthal, sportveld, horeca wordt wel 
specifiek benoemd maar een skeelerbaan niet.
Los daarvan had het college altijd de door de Warmondse IJsclub ingediende
aanvraag omgevingsvergunning in behandeling kunnen nemen al was het 
maar om de toen al bekende bezwaren die omwonenden bij de 
gemeenteraad op 15 december 2016 hadden aangekaart te bespreken. 
Vooral ook om inhoud te geven aan hetgeen in het verweerschrift wordt 
opgemerkt, letterlijk  citaat: “Zij heeft ervoor gekozen om in het kader van 
goed nabuurschap met betrokkenen het overleg over dit burgerinitiatief aan 
te gaan”. 
Procesmatige kanttekening die ik hierbij wil maken is dat het overleg in goed 
nabuurschap pas is opgestart nadat de hele procedure rond dit burgerinitiatief
tot en met een definitief ontwerp voor de skeelerbaan al was afgerond. Het 
raadsbesluit om 125.000 euro onder voorwaarden beschikbaar te stellen was 
op 15 december 2016 namelijk een hamerstuk. Een hamerstuk waar we pas 
op het allerlaatste moment van hoorden! Het had de Teylingse politiek - en de
Warmondse IJsclub - gesierd om in een veel eerder stadium haar naaste 
buren -zijnde de direct omwonenden van de Karpers en Forellen - erbij te 
betrekken. Van nabuurschap is in de periode van 12 juli 2016, aanvraag 
burgerinitiatief skeelerbaan, tot 15 december 2016 nooit iets gebleken.Pas 
nadat diverse groepen belanghebbenden zich hadden laten horen is er een 
overleg opgestart.
 
Het verweerschrift van de gemeente eindigt met “ Het college hoopt een 
groot deel van deze zorgen in de nog komende gesprekken te kunnen 
wegnemen”. Het overleg met wethouder Brekelmans wordt door de VvE op 
prijs gesteld, maar het overleg neemt op dit moment onze zorgen niet weg, 
ze worden eerder groter. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft 
namelijk vastgesteld - op aangeven van de VvE - dat het definitieve ontwerp 
van de skeelerbaan van12 december 2016 gepositioneerd staat binnen de 
primaire beschermingszone van de waterkering, waarmee afbreuk wordt 
gedaan aan de waterstaatkundige belangen ten aanzien van de veiligheid. 



Door de VvE is bij de gemeente Teylingen op 14 maart 2017, in de 
vergadering van de commissie Ruimte, op dit punt ingesproken en de VvE 
heeft een beroep gedaan op de gemeente Teylingen om haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid als eigenaar van de 
grond en om er voor te zorgen dat er wordt gehandeld conform hetgeen er in 
haar eigen gebiedsvisie Veerpolder staat ten aanzien van waterstaatkundige 
aspecten en veiligheid. Dit om te voorkomen dat er onomkeerbare schade 
wordt aangericht, te weten het aanleggen van een skeelerbaan die niet aan 
de daaraan te stellen eisen van het HRR voldoet. Het HRR Rijnland is 
inmiddels in afwachting van een eenduidig nieuw ontwerp.  

De VvE begrijpt dat deze gang van zaken de gemeente wellicht teleurstelt, 
omdat daarmee vertraging optreedt in de door de gemeente beoogde snelle 
realisatie van de skeelerbaan. Echter, de VvE hecht in deze aan 
zorgvuldigheid boven snelheid en wil voorkomen dat er onomkeerbare 
stappen worden gezet.
Daarenboven vindt de VvE het verweerschrift in een wel erg strikt formeel 
juridisch kader gestoken. Dit steekt des temeer omdat in de gesprekken met 
wethouder Brekelmans door alle omwonenden gewezen is op het niet of 
nauwelijks aanwezig zijn van compassie van de zijde van Teylingen. 
 
Tot slot vraag ik mij ten aanzien van onze zorgen en bedenkingen af: 
Wat doe ik hier eigenlijk?’ als u in het verweerschrift schrijft:
“ in het kader van dit verweer wordt daarom verder niet ingegaan op de in de 
bezwaarschriften naar voren gebrachte zorgen en bedenkingen”.

Ik rond af met de volgende samenvatting:

Procesmatig.
1. De gemeente Teylingen heeft in de aanloop naar het 

gemeenteraad-besluit van 15 december 2016 niet 
gecommuniceerd met directe buren en belanghebbenden en hen 
niet geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de aanleg 
van een skeelerbaan.

2. Het feit dat te elfder ure buren en belanghebbenden betrokken 
raken komt door de inzet van die belanghebbenden en niet door 
pro-actief handelen van Teylingen.

3. Het college is inmiddels in gesprek met buren en 
belanghebbenden, maar de resultaten daarvan ademen meer de 
sfeer van ‘praten over’ onder voorwaarden (“De skeelerbaan komt 
er!”), dan dat wij van de zijde van Teylingen compassie en 
betrokkenheid voelen met hetgeen er onder de bewoners leeft.

Procedureel.



1. Pas na herhaaldelijk rappelleren via mails, telefoontjes, ten tijde 
van de diverse overleggen en het persoonlijk aanspreken van 
wethouder Brekelmans, wordt er gereageerd op de door de VvE 
ingediende zienswijze; dwz wordt er uiteindelijk een 
ontvangstbevestiging gestuurd.

2. De omgevingsvergunning verdwijnt van tafel, dat is hetgeen de 
VvE te horen krijgt via het Wandelgangen Informatie Systeem, 
maar nooit formeel is gemeld.

3. Het bezwaar dat 8 februari 2017 door de VvE is ingediend is niet 
gericht tegen het besluit van 13 januari 2017 om de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een 
werk, geen bouwwerk zijnde, buiten behandeling te stellen”, zoals 
het verweerschrift stelt. Nee het bezwaar is gericht tegen “Overlast
van ons dagelijks woongenot”, uiteenvallend in diverse aspecten. 

4. Het voorliggende definitieve ontwerp van de skeelerbaan dd 12 
december 2016 voldoet niet aan de daaraan te stellen 
waterstaatkundige eisen ten aanzien van veiligheid. Het is de VvE 
die het HRR daar op wijst en het HHR neemt contact op met de 
Warmonde IJsclub.

5. Het HRR wacht op een nieuw definitief ontwerp van de 
skeelerbaan teneinde te kunnen beoordelen of dit ontwerp wel aan
de daaraan te stellen waterstaatkundige eisen voldoet.(opmerking:
dit ontwerp was op vrijdag 14 april nog niet door het HHR 
ontvangen).

6. Op 28 maart vindt er op initiatief van de VvE een bijeenkomst 
plaats waar aanwezig zijn het HHR, de gemeente Teylingen en 
een vertegenwoordiger van de ‘rand’ en van de VvE. Ten tijde van 
deze bijeenkomst blijken er drie ontwerpen ter tafel te liggen, te 
weten één definitieve ontwerp van 12 december 2016 en twee 
varianten dd 10 april 2017, waarvan er één is ingebracht via het 
HRR en de ander via de gemeente Teylingen. 
Het HHR moet kunnen oordelen op basis van één definitief 
ontwerp.

Inhoud.

1. Dankzij de inzet van de VvE wordt voorkomen dat er gestart wordt
met de aanleg van een skeelerbaan die niet aan de daar aan te 
stellen eisen van het HHR voldoet. Daarmee wordt voorkomen dat
er onomkeerbare stappen worden gezet met het aanleggen van 
een grote geasfalteerde skeelerbaan.



2. In de bijeenkomsten met wethouder Brekelmans is op alle 
gestelde inhoudelijke vragen tot op heden nog geen afdoende 
antwoord verkregen. 

3. Wel is vastgesteld na een eerste inventarisatie –en na een beroep
op de WOB- dat er in de afgelopen jaren door de WIJC alleen een
evenementen vergunning is aangevraagd voor de poldercross en 
dat de WIJC zich nooit heeft gehouden aan de eis om 
omwonenden te informeren.
Voor de overige buitenevenementen die in de afgelopen jaren zijn 
georganiseerd op het terrein van de WIJC zijn nooit  
evenementen-vergunningen aangevraagd. 

Conclusies

1. De VvE is en blijft de mening toegedaan dat een omgevingsvergunning 
wel degelijk nodig is voor het aanleggen van de skeelerbaan.                 
De VvE verzoekt uw commissie dan ook als zodanig te adviseren.

2. Mocht een omgevingsvergunning op bestuursrechtelijke gronden niet 
nodig blijken te zijn voor het aanleggen van een skeelerbaan dan kan 
de VvE niet anders dan concluderen dat er op 15 december 2016 een 
raadsbesluit is genomen om 125.000 euro subsidie te verlenen onder 
voorwaarden.            De voorwaarde van een omgevingsvergunning is 
nu echter van tafel.
Vraag is hoe gaat het college dit rechtzetten richting de gemeenteraad?
De VvE ziet gaarne het nieuw te nemen raadsbesluit tegemoet.

3. Het standpunt van de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen 
blijft daarom:
- het behoud van het groene karakter van het gebied Kagerzoom 
- eerst een zorgvuldig proces doorlopen om eventuele onherstelbare 

schade te voorkomen : dus geen onomkeerbare stappen nemen. 
Dat heeft óók met gemeenschapsbelang te maken en gaat uit boven 
belangen van individuele bewoners alleen.

Tot slot begrijpt de VvE dat er door de wethouder en de gemeente Teylingen 
op diverse momenten aangedrongen wordt op snelheid en hij niet zit te 
wachten op jarenlange procedures. 
Echter, gegeven al hetgeen hiervoor is geschetst ten aanzien van proces en 
procedures, neemt de VvE vanzelfsprekend aan dat de gemeente Teylingen 
en de Warmondse IJsclub begrijpen dat zij geen vrijbrief hebben –nog los van
inhoudelijke vragen- om buiten wettelijke regelingen om onomkeerbare 
stappen te zetten. De VvE zal hier,dat moge duidelijk zijn, scherp op toezien. 


